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Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM) och Svenskt Mästerskap för juniorer (JSM).
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, gällande mästerskapsregler i rally för 2020, denna inbjudan och
tilläggsregler samt tillkommande bulletiner.
Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för
sin verksamhet och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifterna.
På grund av de restriktioner som finns i samhället kommer serviceplatsen vara publikfritt
område. På serviceplatsen kommer det per anmält tävlingsekipage få vara max 6
förhandsanmälda personer inklusive besättningen i tävlingsbilen.
Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden.
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have third-party
liability insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance
does not comply with Swedish laws the third-party liability insurance hold by The Swedish
Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing the
accident is for the insurance 20% of the Swedish price base fee 2019 (20% of 46 500 SEK = 9 300
SEK). Value of the insurance is 300 million SEK
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige.
Deltagare i tävling/uppvisning på̊ väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts
försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfällig
gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla.
Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett
prisbasbelopp 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet påförsäkringen är 300 miljoner kronor.
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Tävlingsarrangör

East Sweden Rally / Östgötaklubbarna
Adress:
Trumslagaregatan 29, 582 16 Linköping, Sweden
E-post:
info@eastswedenrally.se
Hemsida:
www.eastswedenrally.se
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Organisationskommitté

Olof Kånge (ordförande), Stefan Taleman, Roland Appelskog, Lennart Johansson, Marie
Appelskog, Magnus Karlberg och Jan Andersson.
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Tävlingsledning

Tävlingsledare
Bitr Tävlingsledare
Banchef
Bitr Banchef
Bitr Banchef
Bitr Banchef
Bitr Banchef

Stefan Taleman
Magnus Karlberg
Lennart Johansson
Sören Andersson
Åke Larsson
Berndt Carlsson
Gunnar Eneberg
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+46-705-322012
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+46-760-170095
+46-723993866
+46-705466645
+46-705-238105
+46-706091532
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Säkerhetschef
Bitr Säkerhetschef
Publiksäkerhetschef
Bitr Publiksäkerhetschef
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör
Teknisk chef
Förarkontakt

Serviceplatschef
Pressansvarig lokalt
Nationell Presschef Rally-SM
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Domarjury

Domarordförande
Domare
Domare
Teknisk kontrollant
Domarsekreterare
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Kjell Edelönn
+46-708-304149
Bertil Wallgren
+46-702-675671
Per-Anders Mårtensson
+46-730-583941
Håkan Lindén
+46-703-916057
Claes Svennberg
+46-734-182832
Roland Appelskog
+46-706-269734
Jan Andersson
+46-702-386626
Hampus Juteryd
+46-705-356263
hampus.juteryd@eastswedenrally.se
Stefan Ohlson
+46-703-024006
stefan.ohlson@eastswedenrally.se
Reine Lundqvist
+46-703-384969
Sebastian Bourghardt
+46-763-571228
Sebastian Bourghardt
+46-763-571228
press@rallysm.se

Roger Engström
Lars Mattson
Tommy C Andersson
Mikael Simonsson
Claes Svennberg

+46-708-719402
+46-703-099393
+46-761-728392
+46-704-486910
+46-734-182832

Tävlingsform

Antal etapper
Antal special sträckor
Totallängd
Totallängd på special sträckor

2
7
305 km
98 km

Östgötaklasserna kör etapp 2 på lördagen, SS5 – SS7 som har en total längd på ca 150 km med
3 SS på ca 45 km SS
Arrangören tillhandahåller arrangörsnoter skrivna av Patrik Barth.
Rekognoseringsavgiften är obligatoriskt för alla, förutom Östgötaklasserna. Östgötaklassen
genomför ingen rekognosering. Det är möjligt att beställa arrangörsnoter mot en notavgift för
Östgötaklasserna.
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Tävlingsplats

Tävlingens högkvarter (Rally HQ) och press-service finns i Saab Arena, Linköping.
Saab Arena, Gumpekullavägen 1, SE-582 78 Linköping, Sweden
Saab Arena, N 58° 25.016', E 15° 38.154' (WGS84 DDM)
Tävlingstelefon till HQ är +46-727-153476.
Rally HQ öppet:
Infodisk öppet:
Serviceplats öppet:

Från fredag 4:e september 12:00 till lördag 5:e september 21:00
Från fredag 4:e september 12:00 till fredag 4:e september 21:00
Från lördag 5:e september 07:00 till lördag 5:e september 21:00
Från fredag 4:e september 12:00 till lördag 5:e september 24:00

Officiell anslagstavla:
Elektronisk anslagstavla:

Placerad i anslutning till informationsdisken i Saab Arena
www.eastswedenrally.se

Resultat/sträcktider kommer vara tillgängliga vid informationsdisken under tävlingens gång. För
övrig information besöker du vår hemsida, www.eastswedenrally.se
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Program

Fredag 3:e juli 2020
18:00

Inbjudan presenteras
Anmälan öppnar

Hemsidan

Söndag 23:e augusti 2020
18:00

Anmälan stänger. Senaste tidpunkt för
anmälan om jokertävling

Hemsidan

Måndag 24:e augusti 2020
18:00

Beställning större serviceyta stänger

Serviceplatschef

Söndag 30:e augusti 2020
18:00

Efteranmälan stänger

Hemsidan

Måndag 31:e augusti 2020
18:00

Anmälningslistan publiceras

Hemsidan

Fredag 4:e september 2020
12:00 – 18:00

14:00 – 20:00
12:00
15:00 – 19:00
12:00 – 20:00
18:30
20:00

Administrativ kontroll & registrering för
rekognosering
Utgivning av roadbook och noter
Utdelning av material och dokument
Utdelning av Safety Tracking System
Rekognosering av SS
Serviceplats öppnar
Besiktning enligt schema
Presscenter öppet
Första tävlingsmötet
Publicering av startlista

HQ, Saab Arena

Enligt schema
HQ, Saab Arena
Malte Månson Verkstäder AB
HQ, Saab Arena
HQ, Saab Arena
Anslagstavlor

Lördag 5:e september 2020
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
08:00
12:30
16:00
17:30
17:30

Administrativ kontroll Östgötaklass
Besiktning Östgötaklass
Första bil startar etapp 1
Första bil startar etapp 2
Första bil anländer slutmål
Slutbesiktning och parc fermé in
Preliminär resultatlista anslås
Prisutdelning
Resultatlista anslås

HQ, Saab Arena
HQ, Saab Arena
HQ, Saab Arena
HQ, Saab Arena
HQ, Saab Arena
Appelskog & Malte Månson
Anslagstavlor
Målramp Saab Arena
Anslagstavlor

*Tidszon CET
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Tävlingens genomförande

8.1

Administrativ kontroll

Plats:
Datum:
Tid:

Infodisk Saab Arena, HQ, Gumpekullavägen 1, SE-582 78 Linköping, Sweden,
N 58° 25.016', E 15° 38.154' (WGS84 DDM)
Fredag 4:e september 2020
12:00-18:00

Östgötaklass:
Plats:
Infodisk Saab Arena, HQ, Gumpekullavägen 1, SE-582 78 Linköping, Sweden,
N 58° 25.016', E 15° 38.154' (WGS84 DDM)
Datum:
Lördag 5:e september 2020
Tid:
09:00-11:00
Östgötaklass kan också genomföra den administrativa kontrollen på fredagen på Saab Arena.
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8.2
Besiktning
Bilar får vid besiktning framföras av en representant från teamet
Plats:
Datum:
Tid:

Malte Månson Verkstäder AB, adress: Runstensgatan 1 A,
N 58° 25.287', E 15° 38.008' (WGS84 DDM)
Fredag 4:e september 2020
15:00-19:00

Rekommenderade besiktningstider:
15:00-16:00
startnr 1-20
16:00-17:00
startnr 21-40
17:00-18:00
startnr 41-60
18:00-19:00
startnr 61 och uppåt
Östgötaklass:
Plats:
Utanför Saab Arena vid ingången till arenan, vid HQ, Gumpekullavägen 1, SE-582
78 Linköping, Sweden,
N 58° 25.016', E 15° 38.154' (WGS84 DDM)
Datum:
Lördag 5:e september 2020
Tid:
09:00-11:30
Östgötaklass kan också genomföra besiktning under fredagen mellan kl. 15:00-19:00.
Telefonnummer teknisk chef Jan Andersson +46-702-386626 (språk, svenska), biträdande teknisk
chef Mattias Roth +46-708-677792 (språk, svenska, engelska).
8.3
Startprocedur
Den officiella starten är belägen vid Saab Arena och sker från startrampen utanför Saab Arena
kl 08:00.
8.4
Målgång
Målet är beläget vid Appelskogs Bil, Attorpsgatan 1, N 58° 25.754, E 15° 35.915' (WGS84 DDM)
De tre främsta i respektive SM klass, samt minst den främsta i varje Östgötaklass (beror på antalet
startande) kommer efter målgång vid Appelskogs Bil åka till rampen på Saab Arena för
prisutdelning, övriga åker direkt till parc fermé. Information delas ut vid målet vart respektive
ekipage ska åka.
8.5
Slutbesiktning och parc fermé
Efter slutmål måste alla deltagande bilar ställas i parc fermé och får tas ut enligt reglementet.
Slutbesiktning genomförs vid ankomst till parc fermé där också vagnbok lämnas tillbaka.
Det kommer att finnas möjlighet till bevakad parkering för tävlingsbilar i anslutning till Saab arena
från fredag kväll till lördag morgon (ingen kostnad).
8.6
Officiell tid som används under rallyt
Den officiella tiden under rallyt kommer att vara GMT +2. Klocka med officiell tid kommer att finnas
vid infodisken.
8.7
Power stage
Den sista sträckan, SS 7, körs som “Power stage”.
8.8
Omstart
Omstart enligt gällande SM reglemente. Omstart etapp 2 skall meddelas tävlingsledningen snarast.
Bil skall vara besiktad och godkänd senast 30 min före beräknad starttid för etapp 2.
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Tävlingsledningen kontaktas genom Maria Andersson +46-761 72 58 26.
Kontakta teknisk chef Jan Andersson +46-702-38 66 26 för att genomföra besiktning innan omstart.
8.9
Bryta tävlingen
Om ni tvingas bryta tävlingen ska ni meddela tävlingsledningen snarast på
telefonnummer +46-727-153470.
Skadade bilar transporteras till Malte Månson Verkstäder AB (ska inte tas in på Serviceplatsen).
Kontakta Jan Andersson +46-702-38 66 26.
8.10 Tidig ankomst
De tävlande har rätt att checka in tidigt till tidskontrollen TC 7A vid slutmål (slut etapp 2) utan att
bestraffas.
8.11 Hinder på specialsträckor
Arrangören kommer placera ut hinder för att undvika att tävlingsbilar genar på specialsträckor och
därigenom minska vägskador. Hindren kommer vara utplacerade innan rekognosering inleds.

9

Deltagare, licensklasser och gallring

Tävlingen är öppen för både nationella och internationella deltagare med giltig licens.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare genom gallring, då antalet
deltagare i East Sweden Rally inte får överstiga 100 st. Gallring kommer ske enligt SBF
mästerskapsregler SM Rally. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra maxantalet för antalet
deltagare utifrån rådande omständigheter kring pandemin.

10 Tillåtna bilar, bilklasser och startordning
SM klasser, seedning och startordning enligt gällande SM reglemente.
Inbjudningsklass R1 (Int R1, Nat Grupp E, F och VOC) som startar efter R3 klassen.
Samt 2 st Östgötaklasser, 4WD (samtliga 4 WD klasser) och 2 WD (samtliga 2WD klasser inkl App
K, Grp F, Grp E, VOC) som kör sträckorna 5-7 på lördagen.
Östgötaklassen startar med flytande start efter SM fältet från Regrouping ut/Out TC 4C.
Teammästerskap enligt gällande bestämmelser.

11 Tävlingsavgifter
11.1 Anmälningsavgifter
Tävlingsavgift SM med arrangörsreklam
Tävlingsavgift JSM med arrangörsreklam
Tävlingsavgift ”R1 – Inbj SE” klassen med arrangörsreklam
Tävlingsavgift Östgötaklasserna med arrangörsreklam
Extra avgift för anmälan efter 23:e augusti 2020 kl 18:00 CET
Notavgift / rekognoseringsavgift
Tävlingsavgift utan arrangörsreklam
Utökad serviceyta

8 000 SEK
7 000 SEK
5 000 SEK
4 500 SEK
2 000 SEK
600 SEK
dubbel avgift
50 SEK/m2

11.2 Anmälningspaket
Följande ingår i tävlingsavgiften: En uppsättning av roadbook och karta, ett officiellt program och
karta, tävlingsnummer och skyltar för rallyt, ID-kort förare och kartläsare, arrangörsreklam,
servicepaket som innehåller ett officiellt program med karta serviceskylt samt 4 ID-kort till
servicepersonalen.
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11.3 Betalning
Tävlingsavgiften ska betalas in till följande bankkonto:
Bankgiro
IBAN
Swift/BIC
Kontohavare

284-9669
SE8580000848069244739745
SWEDSESS
East Sweden Rally

För frågor om betalningen, kontakta tävlingskassör Roland Appelskog +46-706-269734
VIKTIGT! Ange förarens namn och bilklass i samband med inbetalningen.
11.4 Återbetalning
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:
Om tävlingen inte genomförs
Till tävlande vars anmälan inte godtas
Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form före anmälningstidens utgång, 23:e augusti
2020 kl 18:00.
Arrangören förbehåller sig dock rätten att ta ut en administrativ avgift på minst 2000 SEK för
återbud mellan 23:e augusti 2020 och 2:a september 2020. Därefter behålls hela tävlingsavgiften.
Noter ej avbeställda före 21:e augusti 2020 kl 18:00 återbetalas inte.
Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift på 500 SEK (utöver notavgiften/
rekognoseringsavgiften) om arrangören tvingas ställa in tävlingen på grund av ändrade restriktioner
från FHM eller RF.

12 Anmälan
12.1 Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är söndag 23:e augusti 2020 kl 18:00.
I mån av plats kommer efteranmälan vara möjlig fram till 30:e augusti 2020 kl 18:00 men med en
extra avgift.
12.2 Anmälningsförfarande
För att delta i East Sweden rally krävs att de tävlande har en giltig rallytävlingslicens.
Anmälan skall ske på www.resultatservice.com och glöm inte ange vilket notsystem ni skall
använda. Anmälningstiden går ut söndag 23:e augusti 2020 kl 18:00 CET.
För att anmälan ska godkännas ska hela anmälningsavgiften och rekognoseringsavgiften var
inbetalda.
12.3 Joker
Skall tävlingen användas som Jokertävling skall detta anmälas under ordinarie anmälningstid, det
går inte att anmäla detta när ordinarie anmälningstid utgått samt går ej anmäla som Jokertävling vid
efteranmälan. För mer info se SM reglerna.

13 Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, i samråd med SBF (se SMbestämmelserna) och domarna om inte minst 60 tävlande anmält sig före anmälningstidens utgång,
vid förbud från markägare, myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure.
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14 Särskilda bestämmelser
14.1 Rekognosering
Klisterlapp med ditt startnummer ska fästas uppe i högra hörnet på vindrutan, finns i kuvertet som
fås vid anmälan.
Safety Tracking System/hastighetskontrollenhet kommer att användas i recce bil, Alla recce bilar
måste ha kontrollenheten för hastighetskontrollen påslagen under rekognosering
Rekognosering ska ske med standardbil utrustad med standarddäck.
Fredag 4:e september kl 14:00 – 20:00 är det rekognosering av SS1 – SS7.
Följande special sträckor körs 2 gånger:
SS2 / SS5
SS3 / SS6
SS4 / SS7
Rekognosering max 2 gånger/SS. Om delar, eller hela SS körs mer än en gång, så får den
rekognoseras totalt 2 gånger om inte arrangören meddelar något annat.
Bara förare och kartläsare får befinna sig i bilen. Rekognosering får ske med utbytt personal i
besättning förutsatt de har erforderlig licens. Arrangören måste meddelas innan bytet sker.
Om inte arrangören anger annat får tävlande aldrig färdas mot tävlingsriktningen på SS under
rekognoseringen.
Hastighet på SS vid rekognosering är max 60 km/h med undantag för några kortare partier där
hastigheten är sänkt, dessa partier kommer vara skyltade med gällande hastighet. Det kommer ske
hastighetskontroller och bestraffning kommer att ske vid hastighetsöverträdelse. Visa hänsyn mot
boende, företagare och övriga trafikanter.
Bestraffning för de som bryter mot hastighetsbestämmelserna enligt följande:
1:a förseelsen: bestraffas med 30 sekunders tidstillägg
2:a förseelsen: bestraffas med 3 minuters tidstillägg
3:e förseelsen: bestraffas med diskvalifikation.
14.2 Däck
Däck enligt gällande SM-reglemente.
Maximalt får 8 däck användas under tävlingen.
För Östgötaklasserna gäller fritt antal däck samt däck enligt SBF däcksregler.
14.3 Däcksmärkning
Registrering av däck kommer att ske inom serviceområdet i anslutning till Saab Arena.
Ansvarig Roger Andersson +46-703-605023.
Teknikerna, som har blå västar, kommer att gå runt till respektive förare/team för att utföra
märkningen. Registreringen går till så att listan ”Tyre Record form” fylls i med märkningen som finns
på den gula lappen på däcken (siffrorna under streckkoden). Vi ber er därför att fylla i bifogad
blankett, samt ha hjulen framlagda då teknikerna kommer. Ni ska också ha någon representant för
ert team på plats. Alla däck behöver inte märkas in vid samma tillfälle. Teknikerna kommer gå runt
på serviceplatsen mellan kl. 11:00-15:00, därefter kommer de finnas i anslutning till däckbussen.
Om däcksmärkning enligt ovan saknas har tekniker en alternativ märkningsmetod.
14.4 Installation av safety tracking system
Safety Tracking System kommer att användas.
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14.5 Serviceplats
En central serviceplats för hela tävlingen är belägen vid HQ Saab Arena i Linköping. Vi har en
begränsad yta för service. Varje team får en yta planerad för ett servicefordon (typ VW Crafter 7m)
samt ett tält (3x6m). Önskas större yta kan detta ordnas mot en ersättning av 50 SEK/kvm, som
måste bokas i förväg.
Avlastning av tävlingsfordon och parkering av kärror sker på anvisad plats innan ni åker till
serviceplatsen. Det är endast tillåtet med ett (1) servicefordon per team om inget annat har
överenskommits med ansvarig för serviceplatsen. Varje team har en (1) parkeringsplats för
personbil (t.ex. rekognoseringsbil) i direkt anslutning till serviceplatsen. Övriga fordon får parkeras
på parkeringar i området runt Saab Arena enligt gällande förordningar.
För beställning av större serviceyta eller önskemål om speciell placering, ska serviceplatschef
kontaktas, senast måndagen den 24:e augusti 2020 kl 18:00.
Serviceplatschef
Namn
Reine Lundqvist
Telefon
+46-703-384969
E-post
reine.lundqvist@eastswedenrally.se
14.6 Servicedekal
Servicedekal med startnummer ska sättas väl synligt på servicebilen.
14.7 Miljöföreskrifter
Tävlande är ålagda att följa direktiv och instruktioner i arrangörens miljöpolicy (ref elektronisk
anslagstavla). Vi kommer noga kontrollera att miljöföreskrifterna efterlevs.

15 Reklam
15.1 Arrangörens reklam
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordons framruta, bakruta,
framskärmar och framdörrar i enlighet med SBF:s reglemente.
Möjlighet finns att friköpa sig från arrangörsreklam, förutom den obligatoriska mästerskapsreklamen
på framrutan och vid startnumret.

16 Priser och prisutdelning
Priser enligt gällande SM reglemente.
För Östgötaklass:
1-5 startande i klassen
1 hederspris
6-10 startande i klassen
2 hederspris
11 eller fler startande i klassen 3 hederspris
Vid lika tid avgör SS 1 följt av SS2 osv, för Östgötaklass gäller SS5 följt av SS6 osv.
Prisutdelning sker på målramp.

17 Upplysningar
Tävlingsledare Stefan Taleman
Tävlingssekr
Claes Svennberg

+46-705-322012
+46-734-182832
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18 Återbud
Återbud görs via email till lars.gren@resultatservice.com.
Återbud på telefon godtages ej.

19 Dispens från hastighetsbegränsning
Dispens från hastighetsbegränsning gäller på SS.

20 Bensin och olja
Tankning kommer ske på serviceplats, alla team måste ha minst en 6 kg brandsläckare tillgänglig
vid varje tankning. Tankning ska ske enligt gällande reglemente.
Tankmöjligheter kommer finnas utefter banan på remote tank-zoner under etapp 1 och 2 på
lördagen.

21 Respittid
Max 30 min respittid medges under respektive etapp, max 15 min mellan två TK.

22 Aktiviteter
Varje aktivitet som den tävlande och/eller den tävlandes sponsorer avser att arrangera längs banan
och/eller i närhet och i samband med tävlingen, kräver tillstånd av ESR:s organisation.
För ytterligare information kontakta:
Namn
Stefan Taleman
Telefon
+46 705 32 20 12
E-post
stefan.taleman@eastswedenrally.se

23 Logi
Bokning på Scandic Linköping City och Scandic Linköping Väst görs med bokningskod:
ESR030920 (Scandic City) och ESR030920 (Scandic Väst).
För mer information se www.eastswedenrally.se
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